
S.O.S.! Femeie la cratita!
8 Martie – Ziua Internationala a Femeii. Ziua in care doamnele si domnisoarele nu au voie sa stea " la
cratita ", nici sa deretice prin casa si nici macar sa-si ia singure un pahar cu apa.
  Stimabile doamne si domnisoare, lasati casa cu tot cu ce se gaseste prin ea pe mana barbatilor! Macar
pentru o zi. O zi de weekend cu totul speciala, cand bucataria devine ultimul loc in care este indicat sa va
petreceti timpul iar masa servita la restaurant inlocuieste cu succes aburii mancarurilor gatite in casa.
Vechile obiceiuri de pana acum se cer inlocuite. Astfel, hainele murdare din masina de spalat mai pot
astepta o zi iar frigiderul sigur nu va protesta daca nu ati reusit sa faceti cumparaturile si sa-l
aprovizionati din timp. Matura si aspiratorul au in aceasta zi restrictie la orice forma de atingere iar praful
de pe lustra nu tine neaparat sa fie sters in dimineata zilei de 8 martie. Micul dejun nu va veni singur la
pat ci mai degraba " ajutat " de bratele iubitului sau sotului. Pentru barbatii fara pic de talent in bucatarie,
exista servicii de catering care preiau comenzi programate din timp sau chiar si pe loc. Astfel, nici un
domn nu va avea scuza la indemana cum ca nu se pricep sa gateasca si, ca atare,… "poate sa-si faca si
singur o omleta ". Florile nu trebuie sa lipseasca din décor. Pe locul robotului de pe masa din bucatarie se
poate aseza o vaza cu florile preferate ale partenerei. O imagine care o va surprinde in mod placut si ii va
sugera subtil ideea potrivit careia munca si gatitul sunt interzise astazi. Daca vasele murdare s-au adunat
in chiuveta, nici o problema! Vor fi spalate maine sau…cu putina vointa…inainte ca « sarbatorita zilei »
sa ajunga acasa.
  
  ŞI PENTRU ca gestul la zi festiva sa fie complet, o mica atentie nu strica niciodata. Prin cadou se
intelege si un simplu buchet de flori care poate fi cumparat de oriunde in Sibiu. Cu doar 20 de lei, orice
femeie isi va recapata zambetul atunci cand va tine in brate un buchet de trandafiri sau alte flori de sezon.
Pentru cei cu dare de mana, magazinele abunda inca de la inceputul saptamanii in figurine sugestive din
ceramica, bijuterii si jucarii din plus inscriptionate cu mesaje de felicitare.Un urs colorat care nu stie «sa
spuna» altceva decat… «I love you» pe un fond muzical ambiental nu costa mai mult de 40 de lei. Exista
insa si domnisoare care prefera sa-si faca singure surprize:  "O sa-mi cumpar perechea de pantofi pe care
am prins-o la oferta. I-am vazut in Mall acum vreo doua zile si mi-am zis ca trebuie sa-i am.Nu-mi pun
mari sperante in ce-mi va darui de 8 martie iubitul meu. Nu prea se pricepe asa ca vom merge impreuna la
cumparaturi. in rest, n-am de gand sa fac nimic toata ziua. O sa lenevesc si o sa las totul in seama lui»
marturiseste zambind o tanara.
  CINA LA RESTAURANT se numara printre cele mai «de efect» gesturi, nu doar de 8 martie ci cu orice
alta ocazie. Doua portii de friptura, salate, o sticla de vin si nelipsitul desert au toate sansele sa scoata din
buzunarul barbatului cel putin 100 de lei.Restaurantul Crown din Piata Mica si-a lansat deja oferta
speciala pentru aceasta ocazie: un meniu personalizat alaturi de un cocktail Rossini si o floare costa doar
50 lei/pers. Cluburile si barurile intra si ele in competitia pentru rasfat. Totul pentru ca femeia sa nu aiba
ocazia, taman in seara zilei de 8 martie, sa se atinga de cratita sau de coada de matura. Nici o sansa!
Pentru ca statul in casa la zi speciala dauneaza grav…frumusetii!
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